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EDUKACJA  PRZEZ  KULTUR Ę   
A  PROBLEMY SAMOOKRE ŚLENIA  JEDNOSTKI  

W  SPOŁECZEŃSTWIE  MASOWYM 

Celem niniejszego artykułu jest zaproponowanie nieco innego, niż po-
wszechnie przyjęte, spojrzenia na problemy edukacji przez kulturę i do kultu-
ry. Jeśli bowiem nawet pojęcie edukacji kulturowej pojawia się czasami w lite-
raturze pedagogicznej, to i tak, kryjące się pod nim spojrzenie na tematykę 
kultury i związanej z nią gałęzi edukacji wyraźnie ustępuje miejsca dominują-
cemu paradygmatowi edukacji kulturalnej.  

Nie jest ambicją tego tekstu sformułowanie ścisłej i szczegółowej defini-
cji edukacji kulturowej, to bowiem zadanie wymagałoby znacznie bardziej 
wnikliwych refleksji. Chodzi raczej o ukazanie pewnego zarysu podejścia 
prezentowanego tutaj pod jej nazwą, a w szczególności jego specyfiki, najle-
piej widocznej przez wskazanie różnicy pomiędzy nim samym a podejściem 
typowym dla edukacji kulturalnej.  

Definicje edukacji kulturalnej  formułowane przez poszczególnych auto-
rów w pewnym stopniu  różnią się pomiędzy sobą. Zagłębianie się w bardziej 
wnikliwe analizy owych różnic nie wydaje się tu jednak  konieczne, ponieważ 
pojęcie to ma pełnić tu jedynie rolę pomocniczą, zaś ogólny zarys tego, co 
zawiera się w jego zakresie jest mniej więcej każdemu znany. W celu przywołania 
owego zarysu, wystarczy więc przytoczenie w tym miejscu tylko jednej z jego 
definicji, na przykład tej sformułowanej przez Dzierżymira Jankowskiego, uzna-
wanego za jeden z największych autorytetów w omawianej dziedzinie. Za najbar-
dziej odpowiednie z punktu widzenia przyjmowanego na gruncie pedagogiki spo-
łecznej oraz teorii wychowania estetycznego uznaje on rozumienie edukacji kultu-
ralnej jako „wprowadzania jednostki w świat kultury symbolicznej, wzbogacającej 
życie człowieka o wartości pozautylitarne i jego sposobienie do twórczej, a więc 
wysoce refleksyjnej i kreacyjnej obecności w świecie symbolizacji i transcendencji, 
[...] można je nazwać wychowaniem do uczestnictwa w kulturze symbolicznej oraz 
wielostronnym rozwojem psychicznym i formowaniem się autonomicznej osobo-
wości pod wpływem i w procesach tego uczestnictwa1„. 

Powyższe słowa można byłoby jeszcze jedynie uzupełnić o przypomnie-
nie, iż edukacja kulturalna obok edukacji szkolnej „jest realizowana za po-
średnictwem udostępniania, uprzystępniania i upowszechniania kultury”2. 
                                                           

1 D. Jankowski, Edukacja kulturalna w czasach „rewolucji podmiotów”, 
[w:] Edukacja kulturalna w życiu człowieka, red. D. Jankowski, Kalisz 1999. 

2 Za: A. Horbowski, Edukacja kulturalna jako system działań społecznych, Rze-
szów 2000. 
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W zakresie pojęcia edukacji kulturowej można byłoby zmieścić bardzo wiele 
z tego, co się mówi i pisze na temat edukacji kulturalnej. Również i tak pojmowaną 
edukację należałoby rozumieć w kategoriach „udostępniania, uprzystępniania 
i upowszechniania kultury”, „wprowadzania jednostki w świat kultury symbolicz-
nej”, czy też „wychowania do uczestnictwa w kulturze symbolicznej”. 

Najistotniejszy czynnik, który pozwala najwyraźniej odróżnić kulturalne 
i kulturowe podejście do edukacji nie tkwi bowiem ani w podstawowych ce-
lach, ani w ogólnych założeniach podejmowanych działań. Leży on natomiast 
w sposobie rozumienia kluczowego dla obu omawianych stanowisk pojęcia 
kultury, czy też kultury symbolicznej.  

Pojęcie kultury bywa często rozpatrywane dwojako. W pewnym uprosz-
czeniu można powiedzieć, iż w szerszym znaczeniu przez kulturę rozumiany 
jest ogół zarówno materialnych, jak i niematerialnych elementów rzeczywisto-
ści, w której porusza się człowiek, z wyłączeniem tych spośród nich, które 
ściśle przynależą do świata natury. Natomiast węższy zakres znaczeniowy tego 
pojęcia obejmuje jedynie wycinek owej rzeczywistości w którym zawiera się 
przede wszystkim sztuka, filozofia oraz określone, pozytywnie wartościowane 
zachowania i określające je normy.  

Tradycyjnie przymiotnik kulturalny bywa łączony z węższym rozumie-
niem pojęcia kultury, podczas gdy przymiotnik kulturowy jest odnoszony do  
jest rozumienia szerszego. Podsumowując powyższe wywody można więc 
powiedzieć, że specyfika edukacji kulturowej kryje się w tym, iż jej podstawę 
stanowi całość szeroko rozumianej kultury, podczas gdy w przypadku peda-
gogiki kulturowej brane są pod uwagę jedynie te jej elementy, które mieszczą 
się w jej węższym ujęciu 

Szerokie spojrzenie na kulturę, choć rzadziej spotykane w pedagogice, 
jest od dawna obowiązującym na gruncie antropologii kulturowej. Warto więc 
może w tym miejscu krótko przybliżyć główne założenia myśli klasyków 
współczesnej nauki o kulturze.  

Wielkie znaczenie dla rozwoju tej dziedziny refleksji w jej dzisiejszej 
formie miała koncepcja Ernsta Cassirera koncentrująca się wokół pojęcia 
symbolu. To właśnie zdolność myślenia symbolicznego Cassirer uznał za 
najbardziej doniosłą cechę odróżniającą ludzki sposób pojmowania świata od 
zwierzęcego3. Za szczególnie istotne uważał on procesy polegające na nada-
waniu przez ludzi przedmiotom i zjawiskom znaczeń zupełnie niezależnych od 
ich obiektywnych właściwości oraz odczytywania tych znaczeń. W swojej 
pracy odwołał się do przypadków dwóch głuchoniewidomych dziewczynek, 
podkreślając przełomową rolę, jaką  w procesie ich edukacji odegrał moment 
odkrycia przez nie symbolicznej natury ludzkiego świata4. 

                                                           
3 E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, Warszawa 1998, s. 68 

i nast. 
4 E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, Warszawa 1998, 

s. 80–83. 
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Dalsze spostrzeżenia antropologów uczyniły kolejny krok w kierunku po-
znawania wewnętrznych mechanizmów warunkujących zewnętrzne przejawy 
aktywności człowieka. Claude Levi-Strauss zaadaptował powstałą na gruncie 
językoznawstwa teorię strukturalną, rozszerzając ją również na inne (prócz 
języka) składniki kultury. On sam i jego kontynuatorzy dopatrywali się pod-
staw myślenia kulturowego w nieuświadomionych strukturach kryjących się 
w ludzkiej podświadomości, a przybierających postać systemu opierającego 
się na zasadzie binarnych opozycji.  

Pochodną zapoczątkowanej przez nich szkoły strukturalno-semiotycznej 
jest kierunek określany jako antropologia komunikacji, przedstawicielom 
którego cała kultura jawi się  jako układ licznych systemów znaków i symboli, 
zawierających w sobie określone znaczenia. Systemy te mogą być odczytywa-
ne oddzielnie, ale właściwy i pełny obraz obejmującego je szerszego systemu 
– całości można uzyskać jedynie pod warunkiem jednoczesnego uwzględnie-
nia wszystkich istniejących w jej obrębie kodów. Jeden z czołowych przed-
stawicieli tej orientacji – Edmund Leach jest autorem obrazowego porówna-
nia, które, choć w oryginale dotyczyło jedynie działań rytualnych, może jednak 
zostać rozszerzone na całość kultury, bardzo trafnie oddając sposób myślenia 
o niej prezentowany przez strukturalistów i ich następców. Przedstawił on mia-
nowicie rytuał jako partyturę orkiestrową. Partytura składa się z wielu ciągów 
nut,  z których każdy jest przeznaczony do odtworzenia przez muzyka grającego 
na innym instrumencie. Wszystkie te ciągi są jednak wykonywane jednocześnie 
i odbierane przez słuchaczy jako całość. Jedynie taki sposób ich wykonania 
i odbioru gwarantuje prawidłowy przekaz treści zawartej w utworze przez kom-
pozytora i przeżycie przez słuchaczy określonych doznań artystycznych5.   

Również fenomenologom i etnometodologom bliskie jest widzenie kultury 
jako pewnego rodzaju symbolicznej nadbudowy konstruowanej ponad istniejącą 
obiektywnie rzeczywistością, przy czym nadbudowa taka jest konstruowana 
ponad wszystkimi, a nie tylko wybranymi elementami ludzkiej rzeczywistości.  

Tak więc również z punktu widzenia pedagogiki kulturowej rdzeniem 
kultury jest złożony, szeroki system konstruktów o charakterze symbolicznym, 
powstałych dzięki naturalnym i właściwym jedynie człowiekowi procesom 
polegającym na nadawaniu elementom otaczającego świata symbolicznych 
sensów, w oparciu o ukryte poza świadomością struktury.  Które, podobnie jak 
sposoby tworzenia wspomnianych konstruktów, które Shutz nazwałby etnome-
todami, nie są dostępne rozumowi w sposób naturalny. Można jedynie czę-
ściowo dotrzeć do nich drogą naukową 

 Podział na rozumianą jako symboliczna sferę kultury mieszczącą się 
w jej węższym rozumieniu oraz jej pozostałą część, w której nie zauważa się 
już symbolicznego charakteru, w znacznym stopniu traci swoje uzasadnienie 
w odniesieniu do kultur typu tradycyjnego. W przypadku dawnych tego rodza-
ju kultur całość ludzkiego życia była nasycona symbolami w sposób trudny do 

                                                           
5 E. Leach, A.J. Greimas, Rytuał i narracja, Warszawa 1989, s. 55 i nast. 
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pojęcia przez współczesnego mieszkańca wielkiego miasta. Dla dawnego 
człowieka tradycyjnego żadna rzecz nie była jak dziś po prostu tą rzeczą. 
Każda, nawet najmniejsza, najbardziej zdawałoby się zwyczajna czynność, 
każdy, z pozoru najprostszy przedmiot zawierał w sobie głęboki , symboliczny 
sens, który, co najważniejsze mógł być zrozumiały jedynie na tle całości sys-
temu kulturowego i pozostawał ukryty dla osoby owego systemu nie znającej.  

Taki sposób myślenia, który w znacznym stopniu odbiega od przyjmo-
wanych dziś ogólnie standardów, nazywany jest  myśleniem mitycznym lub 
symbolicznym. Prawa logiki ustępują w nim miejsca  prawom mitologiki, zaś 
w miejsce konkretnych obrazowych wyobrażeń zajmują obrazy symboliczne. 
Sacrum i profanum funkcjonują obok siebie nieprzerwanie się przeplatając 
i momentami niemal zlewając w jedno.  

Wraz ze wzrastającą dominacją rozumu w codziennych procesach my-
ślowych ów symboliczny charakter myślenia został zepchnięty na drugi plan 
i dziś, choć wciąż jest aktywnie obecny we wszystkich kulturach i niemal 
wszystkich dziedzinach życia, w formie najbardziej widocznej zachował się 
jedynie w tej sferze kultury, którą obejmuje się  jej węższym pojęciem. Być 
może to właśnie, obok faktu, iż obszar refleksji pedagogiki jest w znacznym 
stopniu zawężony do tylko jednego kręgu kulturowego, legło u podstaw okre-
ślania jedynie tej właśnie sfery mianem kultury symbolicznej.  

Zadaniem edukacji jest ukształtowanie w pełni dojrzałej osoby ludzkiej, 
zdolnej do świadomej, odpowiedzialnej i twórczej aktywności ukierunkowanej 
na realizację założonych celów. Jest ważne, aby zwrócić uwagę na fakt, iż 
sprostanie temu wyzwaniu jest możliwe jedynie pod warunkiem, iż wszelkie 
działania takiej osoby będą znajdywały oparcie w silnie zakorzenionym, spój-
nym systemie przekonań i wyobrażeń dotyczących jej samej oraz otaczającego 
ją świata, które owa osoba uznaje za słuszne. 

Patrząc z antropologicznego punktu widzenia można zauważyć, iż 
w dawnych społecznościach tradycyjnych taki system był ściśle wkompono-
wany w ogół systemu kulturowego, w którym pełniąc bardzo istotną rolę łącz-
nika, pomiędzy sferą pozostających poza poziomem świadomości struktur 
a obszarem ich uświadamianych przejawów, stanowił podstawę podejmowa-
nych przez jej uczestników decyzji i działań. Był on w naturalny sposób prze-
kazywany z pokolenia na pokolenie i nabywany przez kolejne jednostki 
w trakcie naturalnych procesów akulturacyjnych, jako nieodłączna część sze-
rokiej kulturowej całości. 

Dążenie do posiadania jasnej i czytelnej wizji świata, a także poczucia 
panującego w nim ładu oraz siebie samego jako ważnego elementu tegoż ładu 
posiadającego w jego obrębie własne niepowtarzalne miejsce, jest jedną 
z podstawowych, odwiecznych cech natury człowieka. To ona legła u podstaw 
tworzenia się całego bogactwa ludzkich kultur. Posiadanie takiej wizji jest 
warunkiem poczucia psychicznego komfortu oraz prawidłowego i pełnego 
funkcjonowania w środowisku społeczno-kulturowym. 
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Tymczasem współcześnie, w warunkach niemal nieograniczonego dostę-
pu do informacji, każdego dnia jednostka ludzka spotyka się z elementami 
wielu różnych kultur, które to elementy, w oryginale będące nieodłącznymi 
częściami stanowiących mniej lub bardziej spójne i złożone całości systemów 
kulturowych, funkcjonujących niegdyś w co najmniej względnej wzajemnej 
izolacji i niezależności, obecnie egzystują obok siebie, przenikają się nawza-
jem, w pewien sposób uzupełniają i bezustannie ze sobą konkurują we wspól-
nej przestrzeni.  

Wszystkie, pochodzące z różnych źródeł, niepełne, nieraz sprzeczne ze 
sobą informacje, których szerokie, z wysiłkiem dające się opanować strumie-
nie docierają do nas nieprzerwanie licznymi, zarówno werbalnymi, jak i nie-
werbalnymi kanałami mają stanowić podstawę, w oparciu o którą człowiek 
zmuszony jest samodzielnie skonstruować silne przekonaniowo-wyobrażeniowe 
podłoże swojego „ja”.  

Nieznana tradycyjnemu umysłowi świadomość funkcjonowania wielu od-
rębnych,  nieraz wykluczających się nawzajem systemów aksjonormatywnych, 
wzorów zachowań, sposobów myślenia wiąże się z coraz wyraźniejszym od-
czuciem ich względności i umowności. Natomiast oderwanie poszczególnych 
elementów systemów kulturowych od ich pierwotnych kontekstów zmierza 
w kierunku rosnącego osłabienia umiejętności myślenia symbolicznego, która 
zdaje się być kluczową z punktu widzenia zdolności do postrzegania świata 
jako uporządkowanego i bezpiecznego.  

Taki stan rzeczy powoduje u wielu, szczególnie młodych, ludzi, trudności 
z udzieleniem odpowiedzi na nurtujące ich pytania natury egzystencjalnej, 
poczucie zagubienia i chaosu, a nawet zagrożenia. W tej sytuacji zadanie 
zbudowania solidnych podstaw swojego myślenia i działania staje się niezwy-
kle trudne.    

Dlatego też istnieje dziś duże zapotrzebowanie na tradycyjne lub ukształ-
towane na wzór tradycyjnych, gotowe do przejęcia, uporządkowane systemy 
kulturowe bądź parakulturowe, znajdujące swoje ucieleśnienie jednocześnie 
w wielu postaciach obecnych w życiu na różne sposoby i w różnych jego sfe-
rach. W takich bowiem warunkach deklarowane przekonania  mają największe 
szanse, aby wykraczając poza sferę deklaracji i krótkotrwałych uniesień stać 
się solidną i trwałą podstawą podejmowanych decyzji i działań.  

W obrębie kultury masowej istnieją pewne środowiska, które takie sys-
temy oferują. W niektórych przypadkach również przekaz owych treści odby-
wa się w sposób możliwie zbliżony do naturalnego: obserwacja uczestnicząca, 
naśladownictwo i spontaniczne porady dominują nad planowanym naucza-
niem. Z ich funkcjonowaniem często wiążą się jednak liczne problemy i kon-
trowersje. Trudności te dotyczą przede wszystkim kwestii związanych z moż-
liwością sensownego, a jednocześnie bezkonfliktowego funkcjonowania okre-
ślonych kultur bądź parakultur w ramach społeczeństwa w jego obecnym 
kształcie. Wiele systemów, które przyciągają poszukujących swojej życiowej 
drogi  funkcjonowało dawniej lub funkcjonuje nadal w warunkach całkowitej 
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przynajmniej względnej izolacji, jak na przykład mozolnie dziś odtwarzane 
kultury starożytne, średniowieczne czy ludowe. Inne istniały już w przeszłości 
lub nawet istnieją obecnie w obrębie szerszych społeczeństw, zupełnie jednak 
odmiennych od tego, z jakim przyszło im się zetknąć tu i teraz, jak na przy-
kład rozmaite ruchy nawiązujące do filozofii i religii Dalekiego Wschodu, lub 
ideologii europejskich sprzed kilkuset, czy kilkudziesięciu lat. Jeszcze inne, 
do których można zaliczyć na przykład liczne subkultury młodzieżowe,  po-
wstały kiedyś jako spontaniczna reakcja na pewne zaistniałe w konkretnym 
momencie czasu i przestrzeni określone zjawiska społeczne lub też zostały 
świadomie powołane do życia w pewnych określonych celach. 

Wszystkie one mogą więc zawierać treści zupełnie niedostosowane do 
obecnych warunków lub co, gorsza, sprzeczne z przyjmowanymi ogólnie 
wartościami i normami. Skrajne przypadki stanowią takie systemy, w których 
szczególnie istotną rolę pełnią elementy zdecydowanie niepożądane z punktu 
widzenia ogółu, na przykład wrogość wobec określonych grup społecznych.  

Jest oczywistym, iż rozpowszechnianiu tych ostatnich należy przeciw-
działać, natomiast treści zawarte w pozostałych, w miarę możliwości selekcjo-
nować. Należy przy tym pamiętać, iż każdy system kulturowy bądź parakultu-
rowy, funkcjonujący w ramach wielokulturowego społeczeństwa, a takim 
niewątpliwie jest dzisiejsze społeczeństwo masowe, musi wykazywać ela-
styczność i otwartość wobec innych systemów. Powinien on stanowić pewne-
go rodzaju podstawę, podporę, dla twórczych procesów konstruowania osobi-
stego obrazu rzeczywistości, w trakcie których jest jednak możliwe, a nawet 
wskazane przekształcanie niektórych elementów, jak również wzbogacanie 
powstałych konstrukcji o inne elementy zaczerpnięte z różnych źródeł.  

Jest faktem, iż systemowy charakter każdej kultury, jak również parakul-
tury powoduje, iż każda, nawet najmniejsza zmiana pociąga za sobą nie-
uchronne przemiany w obrębie całości.  W każdym żyjącym organizmie kultu-
rowym są to zjawiska normalne. Próby całkowitej izolacji i przesadna dbałość 
o nienaruszoną formę najdrobniejszych szczegółów często prowadzą do zagu-
bienia tego, co w danym systemie najistotniejsze, choć z racji swojego niema-
terialnego charakteru trudne do uchwycenia, na rzecz tego, co choć najłatwiej 
zauważalne, nie zawsze jest najważniejsze z punktu widzenia całości. Taki 
system staje się martwy i nienaturalny, a tego typu podejście zamiast sprzyjać 
rozwojowi jednostki ogranicza go, a w skrajnych przypadkach może prowa-
dzić nawet do destrukcyjnych skutków. Tak dzieje się na przykład w sektach.  

Z drugiej strony jest jednak istotne, aby w trakcie wspomnianych proce-
sów ewolucyjnych zachodzących w obrębie rozmaitych systemów kulturo-
wych i parakuturowych nie dochodziło do zacierania się tego, co w nich fun-
damentalne i najistotniejsze lub najbardziej wartościowe. 

W świetle powyższych rozważań powoli nakreślają się zarysy roli peda-
gogów kulturowych. Do ich szczególnych zadań należałoby więc: 
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− obserwacja funkcjonujących w społeczeństwie systemów kulturowych 
i parakulturowych. 

− świadome i twórcze uczestnictwo w ich tworzeniu i przekształcaniu, ukie-
runkowane na promowanie pozytywnych i wartościowych elementów oraz 
dbałość o to, by nie uległy zapomnieniu ich fundamentalne cechy, 

− zapobieganie rozpowszechnianiu się tych systemów, których najistotniej-
sze założenia są w niedopuszczalnym stopniu sprzeczne z uznawanymi 
powszechnie zasadami społeczno-moralnymi oraz szkodliwych i niepożą-
danych treści w ramach innych systemów, 

− tworzenie nowych systemów parakulturowych o mniejszym lub większym 
zasięgu, 

− podejmowanie starań mających na celu wzbogacanie istniejących form 
edukacji kulturalnej o dodatkowe elementy nadające im bardziej kulturową 
formę. 

Istnieją liczne przykłady świadomej i celowej działalności pedagogicznej, 
polegającej na tworzeniu i podtrzymywaniu systemów, które można śmiało 
określić mianem kulturowych lub parakulturowych. Wystarczy wspomnieć 
chociażby o harcerstwie. Nie brakuje również i takich pedagogów, którzy 
z powodzeniem ingerują w istniejące, gotowe systemy, jak na przykład liczne  
grono pracujące w środowiskach rozmaitych subkultur młodzieżowych. Coraz 
częściej również spotyka się ciekawe, bogatsze od klasycznych, odmiany 
tradycyjnych form upowszechniania kultury. 

Jednak liczba wciąż oczekujących na podjęcia wyzwań pozostaje ogrom-
na, przy czym należy zaznaczyć, iż znacząca część z nich jest związana 
z pracą z osobami dorosłymi. Pedagogiczne wsparcie udzielone tym, którzy 
uczestniczą w różnego rodzaju aktywności o charakterze kulturowym, a także 
przyjęcie bardziej kulturowego spojrzenia przez tych, którzy biorą udział 
w różnych formach aktywności o charakterze pedagogicznym w wielu wypad-
kach mogłoby pomnożyć płynące z jednej i drugiej korzyści, a niekiedy rów-
nież zapobiec zagrożeniom. 

 
 
 


